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Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaansa
sisältyneen yliopistojen valtionrahoitus koskeneen tarkastuksen. Tarkastus
on tehty tarkastusviraston laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.
Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastus
kertomuksen, joka lähetetään opetus- ja kulttuuriministeriölle, Suomen
Akatemialle ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille sekä tiedoksi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, valtiovarainministeriölle ja valtiovarain controller -toiminnolle.
Ennen tarkastuskertomuksen antamista opetus- ja kulttuuriministeriöllä, Suomen Akatemialla ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilla on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen sisälly asiavirheitä,
sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista.
Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on
ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2020.
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Tarkastusviraston kannanotot

Olennaisinta opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoihin kohdistaman ohjauksen ja yliopistojen taloudellista asemaa koskevien tulkintojen kannalta on se, että yliopistojen tase-erien sisällöt ovat keskenään vertailukelpoisia. Yliopistojen taloudellista asemaa koskevien tietojen vertailukelpoisuus
on vuoden 2017 osalta parantunut, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on
9.10.2017 antanut määräyksen (OKM/33/210/2017) pysyviin vastaaviin kirjattavasta sijoitusomaisuudesta.
Yliopistojen rahoitus perustuu pääosin valtion perusrahoitukseen, jonka määrä vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa. Suomen Akatemian rahoituksen määrä yliopistoille oli 0,3 miljardia euroa ja Tekesin rahoituksen 0,12
miljardia euroa vuonna 2017.
Verrattuna valtioneuvoston yliopistouudistuksessa asettamiin tavoitteisiin (maksuvalmiuden tunnusluku 1,5 ja omavaraisuusaste 60 prosenttia) on yliopistojen taloudellinen asema ollut yliopistojen maksuvalmiutta
ja vakavaraisuutta kuvaavien tietojen perusteella viime vuosina erittäin hyvä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi osana korkeakoulupolitiikan toimeenpanoa määritellä, mikä on yliopistojen näillä taloudellisilla tunnusluvuilla kuvattavan taloudellisen aseman tavoiteltu tila.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi sisällyttää yliopistojen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden laskentakaavat kirjanpito- ja tilinpäätösmenettelyitä koskevaan taloushallinnon ohjeeseen (yliopistojen taloushallinnon
koodisto). Näin varmistettaisiin, että yliopistot ja opetus- ja kulttuuriministeriö laskevat ja tulkitsevat taloudellista asemaa koskevia tietoja samoin
periaattein. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi lisäksi ohjeistaa, miten
tunnusluvut lasketaan ja mitä laskennassa tulisi huomioida erilaisissa konsernijärjestelytilanteissa.
Suomen Akatemialta haettavien ennakoiden hakemisen ja myöntämisen sekä yliopistojen maksuvalmiutta koskevien tunnuslukujen välillä ei
ole nähtävissä yhteyttä siten, että heikomman maksuvalmiuden yliopistot
hakisivat ennakoita ja paremman maksuvalmiuden yliopistot eivät hakisi.
Tarkastuksen perusteella ennakoiden hakeminen ei riipu yliopiston maksuvalmiudesta, eivätkä Suomen Akatemian ennakoiden maksamisesta tekemät päätökset ainakaan systemaattisesti perustu yliopistojen maksuvalmiutta koskevaan yhdenmukaiseen tietoon. Arvioidessaan ennakkomaksujen
tarpeellisuutta Suomen Akatemian tulisikin hyödyntää yliopistojen maksuvalmiudesta opetushallinnon tietopalvelussa julkaistuja tietoja.
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan yliopistojen keskeisillä valtiorahoittajilla, Suomen Akatemialla ja Tekesillä, tulisi olla yhtenäiset käytännöt rahoituksen maksamisajankohtien määrittelyssä. Tarkastuksen perusteella todetaan, että Suomen Akatemian olisi perusteltua siirtyä käytäntöön,
jossa rahoituksen viimeinen erä maksetaan vasta loppuraportin toimittamisen jälkeen.

Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksessa todettiin, että yliopiston tai sen tietyn osakokonaisuuden kustannusrakenteesta riippuen yleiskustannuskertoimet vaihtelevat
65 prosentista yli 100 prosenttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun
valtion talousarviossa osoitetaan tutkimukseen tietty euromäärä, käytetään
tästä keskimäärin lähes puolet muuhun kuin tutkimuksen välittömiin menoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisikin varmistua siitä, että eduskunnalla on valtion talousarviosta päättäessään käytössään oikeat ja riittävät tiedot siitä, miten valtion talousarviosta maksettava tutkimusrahoitus
tosiasiallisesti kohdentuu yliopistoissa. Kokonaiskustannusmallin lähtökohtana on selvittää kaikki hankkeesta aiheutuvat kustannukset. Malli sisältää
riskin, että tutkimusrahoituksella rahoitetaan sellaisia kustannuksia, jotka
valtio on jo aikaisemmin rahoittanut perusrahoituksella.
Yliopistojen henkilösivukulukertoimet vaihtelivat 46 ja 55 prosentin
välillä. Kun kyseisen kertoimen on tarkoitus kuvata samaa asiaa, eli henkilön palkkauksesta työnantajalle aiheutuvia muita kustannuksia, kertoimien
erot yliopistojen välillä vaikuttavat suurehkoilta. Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto suosittaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittäisi,
miksi kertoimet eroavat varsin paljon toisistaan, ja tarvittaessa yhdenmukaistaisi käytännöt.
Tarkastuksen perusteella Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittamissa
hankkeissa valtionavustusten seurantajärjestelmät yliopistoissa varmistavat olennaisilta osin sen, että avustukset käytetään rahoituspäätösten mukaisiin tarkoituksiin.
Yliopistot ovat järjestäneet opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa
yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (331/2016) tarkoitettujen tietojen toimittamisen prosessit olennaisilta osin asianmukaisesti ja siten, että prosessien sisäinen valvonta varmistaa tietojen tuottamisen luotettavuuden.
Taloushallinnon koodisto on osaltaan yhdenmukaistanut menettelyitä sekä varmentanut yliopistojen tilinpäätöksiin sisällytettävien tietojen sisältöä.
Tarkastuksen perusteella suositellaan seuraavaa:
–– Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi varmistua siitä, että eduskunnalla on valtion talousarviosta päättäessään käytössään oikeat ja riittävät tiedot valtion talousarviosta maksettavan tutkimusrahoituksen
kohdentumisesta yliopistojen tutkimustoiminnan välittömiin menoihin ja näihin liittyviin muihin kustannuksiin.
–– Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi sisällyttää taloushallinnon koodistoon yliopistojen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden laskentakaavat. Ministeriön tulisi ohjeistaa menettelyt, miten tunnuslukujen
laskenta toteutetaan ja mitä laskennassa tulisi huomioida erilaisissa
konsernijärjestelytilanteissa.
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––

––

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi osana korkeakoulupolitiikan
toimeenpanoa määritellä, mikä on yliopistojen taloudellisen aseman
tavoitetila.
Yliopistojen rahoittajien tulisi ennakkomaksujen tarpeellisuutta arvioidessaan hyödyntää opetushallinnon tietopalvelussa julkaistuja
tietoja yliopistojen maksuvalmiudesta.
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1

Mitä tarkastettiin

Laillisuustarkastus pyrkii selvittämään säännösten noudattamisen lisäksi,
onko toiminta järjestetty talousarvion, hyvän hallinnon periaatteiden, toimintapolitiikan sekä rahoitus- tai sopimusehtojen mukaisesti. Tavoitteena
on tuottaa tietoa päätöksentekijöille siitä, onko lakeja ja muita säännöksiä
sekä hyvän hallinnon periaatteita noudatettu ja onko sääntelyllä saavutettu halutut tulokset.

1.1 Mitä tarkastettiin ja miksi
Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kannanotto siitä,
1.
2.

3.

onko yliopistojen taloudellisesta asemasta annettu vertailukelpoiset
tiedot?
onko valtionrahoituksen käyttöehtoja noudatettu ja onko valtionrahoituksen käyttö järjestetty yliopistoissa läpinäkyvästi siten, että eri rahoituslähteiden mukainen käyttö ja käytön kohteet ovat kohtuudella todennettavissa ja erotettavissa toisistaan?
toteutuuko yliopistojen tilivelvollisuus opetus- ja kulttuuriministeriölle ja edelleen eduskunnalle valtionrahoituksen käytöstä ja käytön perusteista olennaisilta osin riittävästi?

Valtionrahoitus on olennaisin yksittäinen tekijä yliopistojen taloudellisen aseman muodostumisessa. Valtioneuvosto asetti yliopistojen taloudellista asemaa kuvaaville maksuvalmiudelle ja vakavaraisuudelle tavoitteet
vuoden 2010 yliopistouudistuksessa.
Keskeinen näkökulma tarkastuksessa oli selvittää, millä tietoperustalla
ministeriö arvioi yliopistojen taloudellista tilaa. Luotettavalla ja vertailukelpoisella tietoperustalla on keskeinen merkitys valtion vuotuisessa budjettiprosessissa. Yliopistojen taloudellista asemaa kuvaavien tietojen vertailukelpoisuudella on olennainen merkitys arvioitaessa yhtäältä yliopistojen
mahdollisuuksia selvitä velvoitteistaan sekä toisaalta tarvetta valtion pääomitustoimenpiteille. Tietojen vertailukelpoisuudella on yleistä merkitystä myös opetus- ja kulttuuriministeriön suorittaman ohjauksen ja yliopistojen tulosohjausprosessin näkökulmasta.
Yliopistojen rahoitus perustuu pääosin valtion perusrahoitukseen, jota
maksetaan valtion talousarvion momentilla 29.40.50. (Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan, siirtomääräraha 2 v). Sen määrä vuoden 2017 tilinpäätöstietojen mukaan oli noin 1,8 miljardia euroa.
Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli tarkastella yliopistojen taloudellista asemaa kuvaavien tietojen vertailukelpoisuutta. Tietojen vertailukelpoisuutta tarkastettiin arvioimalla sitä, onko yliopistojen taseiden olennaiset ja sisällöltään tulkinnanvaraiset erät käsitelty yliopistojen
omaisuuserinä keskenään yhdenmukaisella tavalla. Tällä tarkoitetaan erityisesti sen varmentamista, että taloudellista asemaa kuvaavat keskeiset
tunnusluvut on muodostettu sisällöltään yhdenmukaisista tase-eristä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa yliopistojen taloushallintoa ja siten

Tarkastuksessa selvitettiin
yliopistojen taloudellista tilaa
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 maisuuserien sisältöä Yliopistojen taloushallinnon koodisto -nimisellä asiao
kirjalla (OKM/1/500/2013). Tarkastuksessa selvitettiin myös tämän ministeriön ohjauksen sisältöä ja sitä, vaikuttiko se yliopistojen taloudellista asemaa koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen.
Tarkastuksen toisena tavoitteena oli tarkastella valtionrahoituksen käytön järjestelyitä yliopistoissa. Valtionrahoituksen käytön järjestelyiden tarkastuksessa olennaista oli varmentaa se, että eri rahoituslähteiden käyttö ja
käytön kohteet ovat kohtuudella erotettavissa toisistaan ja että valtionrahoituksen käyttöehtoja on noudatettu. Tarkastuksen kohteena olivat opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämä yliopistojen perusrahoitus sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Suomen Akatemian yliopistoille myöntämä
tutkimusrahoitus. Vuoden 2018 alussa Finpro ja Innovaatiorahoituskeskus
Tekes yhdistyivät uudeksi toimijaksi nimeltä Innovaatiorahoituskeskus
Business Finland. Tässä tarkastuksessa käytetään jäljempänä nimeä Tekes.
Yliopistojen laskentatoimen järjestelyt ja toteutustavat muodostavat
perustan sille, että eri rahoituslähteiden varat voidaan pitää toisistaan erillään sekä sille, että varojen käyttökohteet voidaan todentaa. Käyttökohteiden todentaminen puolestaan on edellytys sille, että tarkastuksessa voitiin
muodostaa käsitys siitä, onko rahoituksen käyttöehtoja noudatettu. Tämän vuoksi tarkastuksessa selvitettiin yliopistojen laskentatoimen luotettavuutta erityisesti olennaisten kustannuserien seurannan näkökulmasta.
Henkilöstön palkkakustannukset ovat seurannan kokonaisluotettavuuden
kannalta olennaisin kustannuserä. Henkilöstön palkkakustannusten seurannan luotettavuudella on myös keskeisin merkitys sen todentamisessa,
mihin saatu rahoitus tosiasiassa käytetään ja onko käyttöehtoja noudatettu ja onko erillisen tutkimusrahoituksen ja yliopistojen perusrahoituksen
käytön raja selvä. Tämän vuoksi Tekesin ja Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen käytön tarkastuksessa asiaa varmennettiin tapahtumatarkastuksena. Taloushallinnon koodiston merkitystä käytiin läpi myös tarkastettaessa laskentatoimen järjestelyitä.
Tarkastuksen kolmantena tavoitteena oli tarkastella yliopistojen tilivelvollisuutta opetus- ja kulttuuriministeriölle ja edelleen eduskunnalle
valtionrahoituksen käytöstä ja käytön perusteista. Tässä olennaista oli sen
selvittäminen, millainen prosessi ja raportointimenettely on luotu sen varmistamiseksi, että opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoidaan oikein
ja riittävästi yliopistojen perusrahoituksen kriteerien toteutumisesta. Perusrahoituksen määrä perustuu kyseisiin opetus- ja kulttuuriministeriön
määrittelemiin laskentakriteereihin. Laskentakriteereitä ovat muun muassa julkaisut, tutkinnot, opintopisteet sekä vastaavat muut kriteerit, jotka
on määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (331/2016).
Tarkastuksessa varmennettiin sitä, että edellä mainitun asetuksen mukaisten tietojen tuottaminen yliopistoissa perustuu luotettaviin prosesseihin
ja että prosessien sisäinen valvonta on järjestetty yliopistoissa siten, että se
osaltaan varmistaa tietojen oikeellisuuden, riittävyyden ja yhdenmukaiset
tuottamistavat eri yliopistoissa. Tarkastuksessa käytiin läpi myös sitä, onko
opetus- ja kulttuuriministeriö valvonut riittävästi toimitettujen tietojen sisältöä ja tuottamisen prosesseja.
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Tarkastuksen kohteena olivat
opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämä yliopistojen
perusrahoitus sekä Tekesin ja
Suomen Akatemian yliopistoille
myöntämä tutkimusrahoitus

Yliopistojen tilivelvollisuuden
toteutumista opetus- ja
kulttuuriministeriölle ja edelleen
eduskunnalle käytiin läpi
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2

Onko yliopistojen taloudellisesta
asemasta annettu vertailukelpoiset
tiedot?

Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli antaa tarkastuksen tuloksiin perustuva kannanotto siitä, onko yliopistojen taloudellisesta asemasta annettu vertailukelpoiset tiedot.
Yliopistojen taloudellisesta asemasta annettujen tietojen vertailukelpoisuudessa on viime vuosina ollut puutteita pääosin siksi, että sijoitusomaisuus on ollut yliopistojen taseissa joko vaihtuvissa vastaavissa tai pysyvissä
vastaavissa. Tämä on vaikuttanut tietojen vertailukelpoisuuteen sijoitusomaisuuden merkittävän volyymin vuoksi.
Vuodelta 2017 esitettävien taloudellista asemaa koskevien tietojen vertailukelpoisuus on tältä osin parantunut, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on 9.10.2017 antanut määräyksen (OKM/33/210/2017) pysyviin vastaaviin kirjattavasta sijoitusomaisuudesta.
Tarkastuksessa todettiin, että opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi selvittää mahdollisuudet linjata IFRS 9 -standardin soveltamista koskevia tulkintoja taloushallinnon koodistossa. Näin voitaisiin tukea sitä, että IFRS 9:n
soveltaminen vuoden 2018 kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä ei heikennä yliopistojen tietojen vertailukelpoisuutta.
Verrattuna yliopistouudistuksessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan yliopistojen maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavien tietojen perusteella
todeta, että yliopistojen taloudellinen asema on viime vuosina ollut erittäin
hyvä. Tavoitteissa yliopistojen maksuvalmiuden tunnusluvun (Quick Ration) arvoksi on määritelty 1,5 ja omavaraisuusasteeksi 60 prosenttia. Kyseiset
tavoitteet asetettiin valtioneuvoston päätöksen 17.12.2009 liitteenä olleessa
muistiossa nimenomaan yliopistouudistuksen aloitusvaiheen tavoitteiksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisikin osana korkeakoulupolitiikan toimeenpanoa määritellä tavoitteet taloudelliselle asemalle, jota mainituilla
tunnusluvuilla kuvataan.
Tarkastuksen perusteella todetaan myös, että olisi perusteltua lisätä yliopistojen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden laskentakaavat taloushallinnon koodistoon. Näin varmistettaisiin, että yliopistot ja ministeriö laskevat
ja tulkitsevat taloudellista asemaa koskevia tietoja samoin periaattein. Taloushallinnon koodistossa tulisi lisäksi ohjeistaa myös se, miten tunnuslukujen laskenta toteutetaan tai mitä laskennassa tulisi mahdollisesti huomioida
erilaisissa tilanteissa, joilla on vaikutusta tunnuslukujen laskennassa käytettävien tase-erien sisältöön, kuten konsernijärjestely- tai muissa vastaavissa tilanteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että koodiston kehittämistyössä
pyritään määrittelemään taloudellisten tunnuslukujen tavoitetila. Lisäksi ministeriö totesi, että samassa yhteydessä lisätään koodistoon tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaohje sekä ohjeistus tunnuslukujen laskennasta konsernimuutostilanteissa.

Yliopistojen taloudellista
asemaa koskevien tietojen
vertailukelpoisuus on parantunut
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2.1 Yliopistojen taloudellisesta asemasta
esitetään vertailukelpoiset tiedot
Laki yliopistolain voimaanpanosta (559/2009)1 tuli voimaan 1.8.2009. Uusi
yliopistolaki (558/2009)2 astui voimaan 1.1.2010. Sen myötä valtion virastoina toimineet yliopistot lopettivat toimintansa, ja yliopistot toimintoineen,
henkilöstöineen ja opiskelijoineen siirtyvät toimimaan uuden yliopistolain
1 §:n mukaisina itsenäisinä oikeushenkilöinä.
Vuoden 2010 yliopistouudistuksen jälkeen yliopistojen kirjanpitoon on
sovellettu kirjanpitolakia (1336/1997)3. Kirjanpitolaki ja -asetus ovat kirjanpidon ja tilinpäätöksen menettelyjen lainsäädännöllinen lähtökohta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisenä yhteistyönä laaditulla taloushallinnon koodistolla täsmennetään ja yhtenäistetään kirjanpidon sekä tilinpäätösraportoinnin käytänteitä. Voimassa oleva koodisto
(OKM/1/500/2013) on päivätty 5.6.2013. Kirjanpitolaki ja taloushallinnon
koodisto toimivat perustana yliopistojen taloudellisesta asemasta annettavien tietojen oikeellisuudelle ja riittävyydelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi tarkastuskertomusluonnoksen perusteella antamassaan lausunnossa, että tavoitteena on ottaa uudistettu koodisto käyttöön vuotta 2019
koskevista tiedoista lukien.
Yliopistojen taloudellisesta asemasta annettujen tietojen vertailukelpoisuudessa on viime vuosina ollut puutteita pääosin siksi, että sijoitusomaisuus
on ollut yliopistojen taseissa joko vaihtuvissa vastaavissa tai pysyvissä vastaavissa. Tämä on vaikuttanut tietojen vertailukelpoisuuteen sijoitusomaisuuden merkittävän volyymin vuoksi. Yliopistojen yhteenlaskettu sijoitusomaisuus oli vuoden 2016 tilinpäätöstietojen perusteella noin 2 miljardia
euroa. Vuodelta 2017 esitettävien taloudellista asemaa koskevien tietojen
vertailukelpoisuus on tältä osin parantunut, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on 9.10.2017 antanut määräyksen (OKM/33/210/2017)4 pysyviin
vastaaviin kirjattavasta sijoitusomaisuudesta.
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Lapin
yliopisto

Aaltoyliopisto
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Yliopistojen
yhteenlaskettu
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Lappeenrannan
teknillinen
yliopisto

Oulun
yliopisto

Turun
yliopisto

Tampereen
yliopisto

Tampereen
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Kuvio 1: Yliopistojen sijoitusomaisuuden määrä vuonna 2016

16

Taideyliopisto

Määräyksessä todetaan, että korkeakoulujen tulee vuotta 2017 koskevasta tilinpäätöksestä lukien esittää pysyvissä vastaavissa sijoitusomaisuus, jota ei ole tarkoitus käyttää juoksevan toiminnan rahoittamiseen seuraavan
vuoden sisällä, vaikka yksittäiset sijoitukset vaihtaisivatkin muotoaan tilikauden aikana. Tarkastuksessa todettiin, että monet yliopisto olivat käsitelleet sijoitusomaisuuden pysyvissä vastaavissa jo tilikaudella 2016. Sijoitusomaisuuden yhdenmukaista käsittelyä yliopiston taseissa on parantanut
myös yliopistoissa laajasti käyttöön otettu menettely, jossa rahoitusvälineet on arvostettu kirjanpitolain 5:2a §:n ja kauppa- ja teollisuusministe
riön asetuksen (1315/2004) mukaisesti käypään arvoonsa, ja käyvän arvon
muutos on puolestaan kirjattu taseen omaan pääomaan sisältyvään käyvän
arvon rahastoon.
Vaikka yliopistojen taloudellisesta asemasta annettujen tietojen vertailukelpoisuus on parantunut sijoitusomaisuuden kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelyiden yhdenmukaistamisen ansiosta, tulisi yliopistojen taloudellista
asemaa kuvaavien tunnuslukujen sisällön yhdenmukaisuuden varmentamista sekä kirjanpidon kansainvälisten standardien yhdenmukaisen toimeenpanon varmistamista edelleen kehittää.
Tarkastuksessa todettiin, että ministeriön tulisi selvittää mahdollisuudet linjata IFRS 9:n soveltamista koskevia tulkintoja taloushallinnon koodistossa. Näin voitaisiin osaltaan tukea sitä, että IFRS 9:n soveltaminen vuoden 2018 kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä ei heikennä yliopistojen tietojen
vertailukelpoisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että koodiston kehittämistyössä on kiinnitetty erityistä huomiota IFRS 9 -standardin soveltamisen yleiseen ohjeistukseen.

Yliopistojen sijoitusomaisuuden
määrä on merkittävä

2.2 Yliopistojen taloudellinen asema on
yliopistouudistuksen tavoitteisiin
verrattuna hyvä
Valtioneuvoston uusimuotoisten yliopistojen aloitusvaiheen omaisuusjärjestelyjä koskevassa päätöksessä 17.12.20095 käsiteltiin yliopistoille tehtyjä valtion omaisuuden siirtojärjestelyitä sekä pääomitustoimenpiteitä. Valtioneuvoston päätöksen mukaan kyseisten toimenpiteiden tavoitteena oli
lisätä uusien itsenäisten oikeushenkilöyliopistojen vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.
Valtioneuvoston päätöksen liitteenä 1 olevassa muistiossa todetaan valtioneuvoston lähtökohdaksi, että uusimuotoisten yliopistojen taloudelliset
lähtökohdat ovat vakaat niiden käynnistäessä toimintansa. Edelleen siinä
todetaan, että Suomen yliopistojärjestelmän kokonaisuudistuksessa yliopistojen oikeushenkilöaseman muutokseen liittyy tarve yliopistojen pääomittamiseen siten, että yliopistojen maksukyky, vakavaraisuus ja luottokelpoisuus turvataan.
Muistiossa todetaan edelleen, että talouspoliittisen ministerivaliokunnan 17.6.2008 tekemän linjauksen perustana olevassa muistiossa asetettiin
yliopistouudistuksen tavoitteeksi, että jokaisen yliopiston maksuvalmiutta
kuvaavan Quick Ratio -luvun on oltava vähintään 1,5, omavaraisuusasteen

Yliopistouudistuksen
yhteydessä asetettiin tavoitteet
yliopistojen maksuvalmiudelle
ja vakavaraisuudelle
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60 prosenttia ja taseen loppusumman riittävä suhteessa liikevaihtoon. Valtioneuvosto käytti näitä yliopistojen taloudellista asemaa kuvaavia lähtökohtia ja tavoitetasoja viitearvoina toteutettaessa yliopistojen maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta parantaneita omaisuuden siirtoja ja pääomitusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus vastaavat opetushallinnon tilastopalvelu -Vipusen sisällöstä. Vipusessa on julkaistu yliopistojen
talous- ja rahoitustietoja, jotka perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön
yliopistoilta vuosittain keräämiin tietoihin. Palvelussa on julkaistu muun
muassa yliopistojen maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta koskevia tunnuslukutietoja useiden vuosien aikasarjana. Saadun tiedon mukaan opetus- ja
kulttuuriministeriö laskee tiedot vuosittain yliopistojen toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella.
Verrattuna valtioneuvoston yliopistouudistuksessa asettamiin tavoitteisiin (maksuvalmiuden tunnusluku 1,5 ja omavaraisuusaste 60 prosenttia) on
yliopistojen taloudellinen asema ollut yliopistojen maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavien tietojen perusteella viime vuosina erittäin hyvä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi lausunnossaan, että se on yhtä mieltä
tarkastusviraston kanssa siitä, että yliopistojen taloudellinen asema, maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat erittäin hyvät. Viitteellisinä ohjearvoina erinomaiselle tasolle on yritystoiminnassa (Tunnuslukuopas, Alma Talent Tietopalvelut)6 pidetty yli 50 prosentin ylittävää omavaraisuusastetta ja arvon
1,5 ylittävää maksuvalmiuden tunnusluvun tasoa. Valtioneuvosto asetti yliopistouudistuksen yhteydessä asetetut tavoitteet koskemaan nimenomaisesti uusimuotoisten yliopistojen perustamisvaiheen taloudellista asemaa.
Oheisen kuvion mukaan yliopistojen maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut ovat vuonna 2017 monilta osin aikaisempia vuosia alemmalla tasolla. Syy muutokseen on se, että yliopistojen sijoitusomaisuus on kirjattu
opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksen (OKM/33/210/2017) edellyttämällä tavalla taseen pysyviin vastaaviin, kun aiempina vuosina se kirjattiin monissa yliopistoissa vaihtuviin vastaaviin. Pysyviin vastaaviin kirjattava sijoitusomaisuus ei ole mukana maksuvalmiuden tunnusluvun kaavassa.

18

2013
2014
2015
2016
2017

Maksuvalmiutta
kuvaava
Quick Ratio luku 1,5
Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Svenska handelshögskolan
Taideyliopisto
Tampereen
teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo Akademi

1,5

5

10

15

20

25

30

Kuvio 2: Yliopistojen maksuvalmiutta kuvaavat tiedot vuosina 2013 – 2017
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Kuvio 3: Yliopistojen vakavaraisuutta kuvaavat tiedot vuosina 2013 - 2017

Valtioneuvosto päätti 3.4.2014 tekemässään kehyspäätöksessä, että valtio varautuu lisäpääomittamaan yliopistoja kolminkertaisesti niiden keräämään yksityiseen pääomaan nähden, kuitenkin enintään 150 miljoonalla eurolla. 1.11.2014 - 30.6.2017 kerättyjen valtion vastinrahaan oikeuttavien
yksityisten rahalahjoitusten perusteella valtio pääomitti yliopistoja vuonna 2017 yhteensä 150 miljoonalla eurolla. Nämä pääomasijoitukset julkisoikeudellisten yliopistojen peruspääomaan ja säätiöyliopistojen pysyvästi
säilytettävään säätiöpääomaan vahvistivat yliopistojen taloudellista asemaa
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Opetus- ja kulttuuriministeriön
tulisi osana korkeakoulupolitiikan
toimeenpanoa määritellä
tavoitteet yliopistojen
taloudelliselle asemalle

edelleen siitä, mikä oli jo vuonna 2016 erittäin hyvä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisikin osana korkeakoulupolitiikan toimeenpanoa määritellä tavoitteet taloudellisilla tunnusluvuilla kuvattavalle yliopistojen taloudelliselle asemalle.

2.3 Yliopistojen taloudellisen aseman
vertailukelpoisuudesta tulee varmistua
myös tulevaisuudessa
Yliopistolain 61 §:n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Kirjanpitolain 5:2 a §:ssä säädetään, että johdannaissopimukset ja muut rahoitusvälineet voidaan merkitä taseessa käypään arvoon.
Kyseisessä kohdassa todetaan edelleen, että näin meneteltäessä tilinpäätöksessä noudatetaan IAS-asetuksella hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Säädöskohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 89/2015 vp)
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan IFRS-standardit tulevat noudatettaviksi kokonaisuudessaan silloin, kun kirjanpitovelvollinen valitsee rahoitusvälineidensä arvostamisen käypiin arvoihinsa ja näiden arvojen merkitsemisen taseeseen.
Yliopistojen taloushallinnon koodistossa todetaan, että yliopisto voi arvostaa rahoitusvälineet kirjanpitolain 5:2a §:n mukaisesti käypään arvoon.
Yliopistot ovatkin ottaneet käyvän arvon rahaston laajasti käyttöön rahoitusvälineiden kirjanpidossa ja merkitsemisessä taseisiin. Tarkastuksen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi linjata koodistoon nykyistä
selvempänä ja yhtenäisempänä käytäntönä käyvän arvon rahastoa koskeva
tavoite. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa lausunnossaan, että koodiston
kehittämishankkeen yhteydessä kuvataan käyvän arvon rahaston menettelyt.
Käyvän arvon rahaston käytön perusteella tulee noudatettavaksi myös
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit –standardi. Standardin soveltaminen ja noudattaminen yliopistojen kirjanpidossa ja taseissa saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa omaisuudesta ja sen kirjaamisesta tehdään toisistaan poikkeavia
tulkintoja.
Vaikka yliopistot tekevät kirjanpitoa koskevat ratkaisut kirjanpitolainsäädännön ja IFRS 9 -standardin perusteella, tulisi ministeriön selvittää
mahdollisuudet linjata standardin soveltamista koskevia tulkintoja taloushallinnon koodistossa. Näin voitaisiin osaltaan tukea sitä, että IFRS 9:n soveltaminen vuoden 2018 kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä ei heikennä yliopistojen tietojen vertailukelpoisuutta.
Tilastopalvelu Vipusessa julkaistuissa yliopistojen vakavaraisuutta kuvaavissa tunnusluvuissa havaittiin erään yliopiston kohdalla huomattava
omavaraisuusasteen pieneneminen vuosien 2015 ja 2016 välillä. Muutos
johtui siitä, että erään yliopistokonserniin kuuluneen yhteisön rahalaitoslainat siirrettiin emoyliopistolle. Erilaisilla konsernijärjestelyillä toteutettavat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen väliset yhteistyömallit lisääntynevät tulevaisuudessa. Tämä saattaa johtaa edellä mainitun kaltaisiin
rahoitusjärjestelyihin konserniyhteisöjen välillä. Tulkitessaan yliopistojen
taloudellista asemaa kuvaavia tunnuslukuja ja niiden muutoksia opetus- ja
kulttuuriministeriön tuleekin ottaa konsernien sisäiset omaisuus- ja rahoitusjärjestelyt huomioon.
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2.4 Taloudellista asemaa koskevien
tunnuslukujen sisältöä tulisi ohjata
taloushallinnon koodistolla
Tarkastuksen perusteella todettiin, että yliopistojen vuoden 2016 tilinpäätöksissä esitetyissä vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavissa tunnusluvuissa ja vastaavissa opetus- ja kulttuuriministeriön laskemissa ja siten tietopalvelu Vipusessa ilmoittamissa tunnusluvuissa on jonkin verran eroja.
Pääosin erot ovat vähäisiä, eivätkä ne olennaisesti vaikuta yliopistojen yleisestä taloudellisesta asemasta tietojen perusteella saatavaan kuvaan. Erot
johtuvat osin joidenkin tase-erien sisällön erilaisista laskentaperiaatteista ja tulkinnoista. Taloudellista asemaa kuvaaville tunnusluvuille on myös
olemassa hieman toisistaan poikkeavia laskentakaavoja. Yliopistojen tilinpäätökset on lakisääteisesti tilintarkastettu ja siten niissä esitettyjen tietojen oikeellisuus on tältä osin varmennettu.
Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoihin kohdistaman taloudellisen
ohjauksen ja siinä tarvittavan tiedon kannalta on tärkeää, että yliopistojen
tase-erien sisällöt ovat mahdollisimman yhtenäisiä. Ministeriö laskee yliopistojen taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut yliopistojen tilinpäätöksiin sisältyvien taseiden tietojen perusteella.
Taloushallinnon koodistossa ei ole mainittu yliopistojen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden laskentakaavoja. Tarkastuksen perusteella todetaan,
että laskentakaavojen lisääminen koodistoon olisi perusteltua. Näin varmistettaisiin, että yliopistot ja ministeriö laskisivat ja tulkitsisivat taloudellista
asemaa koskevia tietoja samoin periaattein. Olennaisinta ministeriön yliopistoihin kohdistaman ohjauksen ja yliopistojen taloudellista asemaa koskevien tulkintojen kannalta on se, että yliopistojen tase-erien sisällöt ovat
keskenään vertailukelpoisia. Tämän voidaan todeta parantuneen merkittävästi sijoitusomaisuuden kirjanpitokäsittelyn yhdenmukaistamisen myötä.
Koodistossa tulisi ohjeistaa myös sitä, miten tunnuslukujen laskenta
toteutetaan ja mitä laskennassa tulisi mahdollisesti huomioida tilanteissa,
joilla on vaikutusta tunnuslukujen laskennassa käytettävien tase-erien sisältöön, kuten erilaisissa konsernijärjestely- tai vastaavissa tilanteissa. Kehittäessään koodistoa opetus- ja kulttuuriministeriön tulee ottaa edellä mainitut kehittämistarpeet huomioon.
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Taloushallinnon koodistoa tulisi
hyödyntää taloudellista asemaa
koskevien tietojen ohjauksessa
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3

Ovatko valtionrahoituksen käyttöä
koskevat järjestelyt yliopistoissa
asianmukaisia?

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli antaa tarkastuksen tuloksiin perustuva kannanotto siitä, onko valtionrahoituksen käytön järjestelyt toteutettu
yliopistoissa läpinäkyvästi siten, että eri rahoituslähteiden mukainen käytön määrä ja kohteet on kohtuudella todennettavissa ja erotettavissa toisistaan. Lisäksi selvitettiin, onko valtionrahoituksen käyttöehtoja noudatettu.
Tarkastettaessa valtionrahoituksen käyttöehtojen noudattamista kiinnitettiin huomiota siihen, onko opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksella rahoitettava toiminta pidetty laskentatoimen ratkaisuin erillään
muusta toiminnasta. Erityisesti selvitettiin, että työajanseuranta ja sen pohjalta laadittava henkilökustannusten seuranta oli järjestetty luotettavasti.
Tarkastuksen perusteella Suomen Akatemian ja Tekesin hankerahoituksen käytön sisäinen valvonta on yliopistoissa järjestetty olennaisilta osin
asianmukaisesti ja hankerahoitus käytetään rahoituspäätösten mukaisiin
tarkoituksiin. Lisäksi voidaan todeta, että yliopistojen työajanseurannan
ja muun laskentatoimen järjestelyt varmistavat riittävällä tavalla sen, että
valtion perusrahoituksen ja hankerahoituksen käyttö on pidetty erillään ja
että yliopistojen perusrahoitusta ei käytetä niiden liiketoiminnan tukemiseen. Yliopistojen liiketoiminnalla tarkoitetaan niiden tarjoamia maksullisia tutkimuksia ja koulutuksia. Yliopistot ovat eriyttäneet perusopetuksen
alaisen koulutuksen ja maksullisen toiminnan vaihtelevin tavoin, eikä raja
näiden kahden välillä ole siksi aina yhtä selvä.
Tarkastuksen perusteella havaittiin kuitenkin kehitettävää sisäisessä
valvonnassa liittyen Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittamien hankkeiden varojen käytön ja sen seurannan erillisyyteen. Tarkastuksessa havaittiin
useissa yliopistoissa tapauksia, joissa tutkijan työaika ja palkkakustannukset oli kirjattu Suomen Akatemian rahoittamalle hankkeelle ja samalla ajanjaksolla toteutetusta työmatkasta aiheutuneet suorat kulut oli kuitenkin kirjattu Tekesin rahoittamalle hankkeelle tai päinvastoin. Suomen A
 katemian
ja Tekesin tulisi kehittää rahoitusprosessia niin, että edellä mainitut tilanteet voitaisiin välttää.
Suomen Akatemia voi maksatuspyyntöön perustuen maksaa myöntämästään päätöskohtaisesta rahoituksesta ennakkoa yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Tarkastuksen perusteella ennakoiden hakeminen ei riipu
yliopiston maksuvalmiudesta vaan niitä hakevat niin heikomman kuin vahvemman maksuvalmiuden omaavat yliopistot. Suomen Akatemian päätökset
myöntää ennakoita eivät myöskään näytä perustuvan systemaattisesti yhdenmukaiseen tietoon yliopistojen maksuvalmiudesta. Suomen Akatemian tulisikin hyödyntää yliopistojen maksuvalmiudesta opetushallinnon tietopalvelussa julkaistuja tietoja arvioidessaan ennakkomaksujen tarpeellisuutta.
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan yliopistojen keskeisillä valtiorahoittajilla Suomen Akatemialla ja Tekesillä tulisi olla yhtenäiset käytännöt
rahoituksen maksamisajankohtien määrittelyssä osana rahoitusprosessia.
Suomen Akatemian olisi perusteltua siirtyä käytäntöön, jossa rahoituksen
viimeinen maksuerä maksetaan vasta loppuraportin toimittamisen jälkeen.

Suomen Akatemian ja Tekesin
hankerahoituksen käytön sisäinen
valvonta on yliopistoissa järjestetty
olennaisilta osin asianmukaisesti

Suomen Akatemialla ja Tekesillä
tulisi olla yhtenäiset käytännöt
rahoituksen maksamisajankohtien
määrittelyssä
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Tarkastuksessa todettiin, että yliopiston tai yliopiston tietyn osakokonaisuuden kustannusrakenteesta riippuen yleiskustannuskertoimet vaihtelevat yliopistoissa 65 prosentista yli 100 prosenttiin. Käytännössä tällä
tarkoitetaan siis sitä, että kun valtion talousarviossa osoitetaan kyseisten
rahoittajien kustantamaan tutkimukseen tietty euromäärä, käytetään tästä
keskimäärin lähes puolet muuhun kuin tutkimuksen välittömiin menoihin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisikin varmistua siitä, että eduskunnalla
on vuosittain valtion talousarviosta päättäessään käytössään oikeat ja riittävät tiedot talousarviosta maksettavan tutkimusrahoituksen tosiasiallisesta
kohdentumisesta yliopistoissa. Käytössä oleva kokonaiskustannusmalli sisältää riskin, että tutkimusrahoituksella rahoitetaan sellaisia kustannuksia,
jotka valtio on jo aikaisemmin rahoittanut perusrahoituksella.
Tarkastuksen perusteella havaittiin, että yliopistojen henkilösivukulukertoimet vaihtelivat 46 ja 55 prosentin välillä. Erot kertoimien välillä vaikuttavat melko suurilta, kun huomioidaan se, että kyseisen kertoimen on
tarkoitus kuvata samaa asiaa eli henkilön palkkauksesta työnantajalle aiheutuvia muita kustannuksia. Tarkastuksen perusteella suositellaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittäisi, miksi kertoimet eroavat varsin paljon
toisistaan, ja tarvittaessa yhdenmukaistaisi käytännöt.

3.1 Suomen Akatemian ja Tekesin
rahoittamissa hankkeissa kustannusten
rajapinnan tulkinnoissa on
tarkennettavaa
Tavoitteena oli varmistua yliopistojen perusrahoituksen ja Suomen
Akatemian sekä Tekesin myöntämän rahoituksen käytön sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia menettelyitä ja järjestelyitä, joilla yliopistot pyrkivät varmistumaan siitä, että
rahoitus käytetään rahoitusehtojen mukaisesti ja myöntöpäätöksen mukaisiin tarkoituksiin. Perusrahoituksella tarkoitetaan yliopistoille yliopistolain (558/2009) 49 §:n, yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen
(770/2009)7 ja yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (331/2016)8 mukaista valtionrahoitusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan
talousarvion momentin 29.40.50 (Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan,
siirtomääräraha 2 v) käyttö oli 1 824 860 000 euroa. Kyseistä yliopistolain
(558/2009) mukaista rahoitusta on vuoden 2017 talousarviossa budjetoitu
1,8 miljardia euroa. Suomen Akatemian vuoden 2016 tilinpäätöksessä yliopistoille maksetut siirtotalouden kulut on ryhmitelty käyttötalouden kuluihin, tutkimuskuluihin ja tutkimusennakoihin. Nämä olivat vuonna 2016
yhteensä 0,3 miljardia euroa. Tekesin vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan
käyttötalouden kuluihin kirjattuja avustuksia maksettiin vuonna 2016 yliopistoille 89 miljoonaa euroa.
Rahoituksen käyttöä, sitä koskevaa sisäistä valvontaa sekä kokonaiskustannusmallin noudattamista tarkastettiin käymällä läpi jokaisesta yliopistosta kolme Suomen Akatemian ja kolme Tekesin rahoittamaa hanketta, jotka ovat päättyneet vuonna 2016 tai vuonna 2017. Jos ehdot täyttäviä
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hankkeita ei ollut, täydennettiin tarkastusta jonkun muun valtiorahoittajan
hankkeella. Tarkastettujen hankkeiden rahoituksen määrä oli yhteensä noin
57 miljoonaa euroa. Hankekohtaisesti tarkastettiin hankehakemus, rahoituspäätös, työsopimuksia, työajan kohdentamisen todentavia dokumentteja, hankkeen mahdollisia hankintoja, matkalaskuja sekä maksatuspyyntöesimerkki ja lopullinen tilitys. Lisäksi huomioitiin se, onko hanke
mahdollisesti tilintarkastettu.
Perusrahoituksen käytön järjestelyissä olennaista on, että sen käytön ja
kustannusten voidaan todeta olevan erillään yliopiston liiketoiminnan tai
muiden rahoittajien rahoittaman toiminnan kustannuksista. Tarkastuksen
perusteella voidaan todeta, että yliopistojen seurantajärjestelmät varmistavat olennaisilta osin, että valtionavustusten käytön sisäinen valvonta on
toimivaa ja rahat käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on myönnetty.
Tarkastuksen perusteella havaittiin kuitenkin kehitettävää sisäisessä
valvonnassa, joka koskee Suomen Akatemian ja Tekesin hankkeiden rahoituksen käytön ja käytön seurannan erillisyyttä. Tarkastuksessa havaittiin
useissa yliopistoissa, että tutkijan työaika ja palkkakustannukset oli kirjattu
Suomen Akatemian rahoittamalle hankkeelle ja samalla ajanjaksolla toteutetusta työmatkasta aiheutuneet kulut Tekesin rahoittamalle hankkeelle tai
päinvastoin. Suomen Akatemian ja Tekesin tulisikin yhtenäistää rahoitusprosessit niin, että edellä mainitut tilanteet voitaisiin välttää. Suomen Akatemia totesi tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
havainto työajan ja toisaalta samaa ajanjaksoa koskevien tutkimuksen kulujen eriytymisestä on sille uusi. Akatemia totesi myös, että se tulee selvittämään mahdollisuutta saada asiasta tarkempi kuva sovittamalla yhteen tarkastustoimintaa Tekesin (nyk. Business Finland) kanssa.
Menettely, jossa palkkakustannukset ja esimerkiksi samanaikaisesti tehty työmatka rahoitetaan eri lähteistä, lisää riskiä, ettei rahoitusten ehtoja
noudateta. Tämä puolestaan saattaa johtaa avustusten takaisinperintään.
Tarkastuksen perusteella todetaan, että menettelyä ei voida pitää asianmukaisena, koska oikein kirjattu työajanseuranta todentaa rahoituksen sisällöllisen käyttökohteen.

Tarkastuksen perusteella havaittiin
kehitettävää Suomen Akatemian
ja Tekesin hankkeiden rahoituksen
käytön seurannan erillisyydessä

3.2 Suomen Akatemian ja Tekesin
ennakkomaksukäytännöissä on eroja
Tarkastuksen perusteella syntyneen käsityksen mukaan Suomen Akatemian
yliopistoille maksamissa ennakoissa on käytännössä kyse yliopistojen normaalin rahoitustarpeen hoitamisesta ja kassan riittävyyden hetkellisestä
turvaamisesta valtion rahoituksella. Suomen Akatemian tulisikin hyödyntää esimerkiksi opetushallinnon tietopalvelussa olevia yliopistojen maksuvalmiutta kuvaavia tietoja vastaanottaessaan ennakoiden maksatuspyyntöjä
yliopistoilta ja harkitessaan tarvetta myöntää hankkeille ennakoita. Toinen
keskeinen yliopistotutkimuksen rahoittaja Tekes on katsonut, että yliopistot
voivat käynnistää Tekesin osarahoittamat hankkeet ilman ennakoita. Sekä
opetus- ja kulttuuriministeriö että Suomen Akatemia pitävät oikeansuuntaisena ajatusta, että ennakkomaksumenettelyjen tarpeellisuutta selvitetään. Ministeriö totesi edelleen, että ennakoista luopuminen yksinkertaistaisi hankkeiden taloushallintoa sekä yliopistoissa että Suomen Akatemiassa.
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Suomen Akatemian hallituksen päätöksessä 20.4.2017, joka koskee tutkimusrahoituspäätösten perusteita 2017-2018, todetaan, että Suomen Akatemia
voi maksatuspyyntöön perustuen maksaa myöntämästään päätöskohtaisesta rahoituksesta ennakkoa yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Suomen
Akatemian rahoituksen yleisissä ehdoissa ja ohjeissa vuosille 2017 – 2018
todetaan, että valtionavustuslain 12 §:n9 mukaan valtionavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, jos se on valtionavustuksen käytön ja sen valvonnan
kannalta perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Vastaavaa ennakoiden maksamismahdollisuutta ei ole Tekesin rahoittamissa yliopistojen hankkeissa.
Edellä mainituissa yleisissä ehdoissa ja ohjeissa todetaan edelleen, että ennakon maksaminen on perusteltua silloin, kun avustettavan hankkeen
tai toiminnan käynnistäminen tai toteuttaminen valtionavustuspäätöksessä tarkoitetussa aikataulussa ja laajuudessa vaatii, että avustuksen saaja saa
valtionapuviranomaiselta toimintaan tai hankkeeseen rahoitusta. Suomen
Akatemia on todennut, että ennakkoa voi hakea perustellusta syystä, ja ohjeistanut yliopistoja esittämään kirjallisen, hankekohtaisen perustelun ennakon hakemiselle. Ennakoiden hakumenettelyt perustuvat tarkastushavaintojen mukaan yliopistojen toimittamiin hankeluetteloihin, joissa todetaan,
että kyseisten hankkeiden käynnistäminen edellyttää ennakoiden maksamista. Tarkastuksessa ilmeni, että useat yliopistot hakevat ja saavat Akatemialta ennakoita osana hankerahoitusta, kun taas toiset totesivat, etteivät
ne niitä tarvitse eivätkä hae. Suomen Akatemiasta saadun tiedon mukaan
yliopistoille maksettujen avoimien ennakkojen määrä oli 31.12.2017 noin
69,6 miljoonaa euroa.
Lainsäädännön lähtökohtana voidaan pitää sitä, että ennakoiden maksaminen on poikkeus pääsäännöstä, jonka mukaan hankerahoitus maksetaan toteutuneiden kulujen perusteella. Akatemian yliopistoille maksettavaan hankerahoitukseen sovelletaan valtionavustuslakia (27.7.2001/688). Sen
12 §:ssä säädetään, että valtionavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, jos se
on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. Hallituksen esityksessä (HE 63/2001)
eduskunnalle valtioavustuslaiksi todetaan, että ennakon maksaminen on
perusteltua silloin, kun avustettavan hankkeen tai toiminnan käynnistäminen tai toteuttaminen valtionavustuspäätöksessä tarkoitetussa aikataulussa ja laajuudessa vaatii, että avustuksen saaja saa valtionapuviranomaiselta toimintaan tai hankkeeseen rahoitusta. Tarkastuksen perusteella ei ole
hankekohtaisesti varmennettavissa, täyttyivätkö kyseiset edellytykset ennakoiden maksamiselle. Varmentaminen edellyttäisi varmaa tietoa siitä,
että yliopistoilla ei ole edellytyksiä – eli käytännössä likvidejä varoja – käynnistää tiettyjä hankkeita ilman ennakkomaksua.
Opetushallinnon Vipunen –tilastopalvelussa julkaistaan yliopistojen
talous- ja rahoitustietoja, jotka perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön
yliopistoilta vuosittain keräämiin tietoihin. Palvelussa on julkaistu muun
muassa yliopistojen maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta koskevia tunnuslukutietoja useiden vuosien aikasarjana. Maksuvalmiutta koskevat tunnusluvut osoittavat organisaation kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään.
Yliopistojen maksuvalmiutta koskevien tunnuslukujen ja ennakoiden hakemisen ja myöntämisen välillä ei ole nähtävissä yhteyttä siten, että heikomman maksuvalmiuden omaavat yliopistot hakisivat ennakoita ja paremman
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Suomen Akatemia myöntää osana
hankerahoitusta ennakkomaksuja

maksuvalmiuden omaavat eivät hakisi. Tarkastuksen perusteella vaikuttaakin siltä, että ennakoiden hakeminen ei riipu esitetyn tunnusluvun (Quick
ratio) osoittamasta yliopiston maksuvalmiudesta. Myöskään yliopiston ennakoiden hakemista tai Suomen Akatemian niiden myöntämistä koskevat
päätökset eivät ainakaan systemaattisesti perustu yliopistojen maksuval
miutta koskevaan yhdenmukaiseen tietoon.

3.3 Suomen Akatemian ja Tekesin
hankerahoituksen käytön raportoinnissa
todettiin eroja
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan yliopistojen keskeisillä valtiorahoittajilla, Suomen Akatemialla ja Tekesillä, tulisi olla yhtenäiset käytännöt rahoituksen maksamisajankohtien määrittelyssä ja sen varmistamisessa, että
loppuraportti vastaa rahoittajan asettamia tavoitteita. Hyvä käytäntö olisi
hyväksyä loppuraportti ennen viimeisen maksuerän maksamista, jolloin rahoittaja voi varmistaa, että se saa loppuraportin käyttöönsä haluamassaan
muodossa, laajuudessa ja aikataulussa.
Tarkastuksessa käytiin läpi Suomen Akatemian ja Tekesin hankerahoituksen prosessien olennaiset sisällöt hakemusvaiheesta loppuraportointivaiheeseen. Rahoittajien todettiin eroavan merkittävästi siinä, milloin
rahoituksen saajan edellytetään raportoivan valtionavustuksen käytöstä
rahoittajalle. Tarkastuksen perusteella todetaan, että Suomen Akatemian
olisi perusteltua siirtyä käytäntöön, jossa rahoituksen viimeinen maksuerä
maksetaan vasta loppuraportin toimittamisen jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi lausunnossaan, että ehdotus Suomen Akatemian maksatusmenettelyn muutokseksi viimeisen maksuerän suhteen on talouden
valvonnan näkökulmasta perusteltu ja yhtenäistäisi menettelyjä suhteessa
Tekesiin. Suomen Akatemia totesi lausunnossaan, että se tarkastelee asiaa
hyödyllisenä kehittämisehdotuksena.
Suomen Akatemian rahoituksen yleisissä ehdoissa ja ohjeissa 2017 – 2018
(20.6.2017) todetaan, että vastuullisen johtajan tulee laatia ja lähettää Akatemiaan tieteellinen tutkimusraportti viimeistään rahoituskauden päättymistä seuraavan vuoden kesäkuun 1. päivänä. Akatemian määräaika tutkimusraportin toimittamiselle on selvästi viimeisen maksuerän maksamisen jälkeen.
Tekesin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisten ehtojen (1.1.2017) mukaan vähintään 10 prosenttia myönnetystä rahoituksesta maksetaan vasta
loppuraportin hyväksymisen jälkeen sillä edellytyksellä, että projektille on
kertynyt riittävästi hyväksyttäviä kustannuksia. Tekes siis pidättää itsellään
osan rahoituksesta, kunnes loppuraportti on hyväksytty. Valtionavustuslain
12 §:n mukaan valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle yhtenä tai useampana eränä kustannusten ajoittumisen perusteella. Samaisen
pykälän mukaan valtionapuviranomainen voi päättää, että valtionavustus
maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty valtionapuviranomaiselle hyväksyttävä selvitys.

Suomen Akatemian olisi
perusteltua siirtyä käytäntöön,
jossa rahoituksen viimeinen
maksuerä maksetaan
vasta loppuraportin
toimittamisen jälkeen
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3.4 Suomen Akatemian ja Tekesin
rahoituksesta huomattava osa kohdistuu
yleiskustannuksiin
Yliopistojen saaman valtionrahoituksen käytön seurannassa keskeinen ohje on opetus- ja kulttuuriministeriön määräys (OKM 44/592/2016)10, jossa ohjeistetaan kokonaiskustannusten laskentaperusteista. Ministeriö perustelee määräystä sillä, että seurantatietojen tulee olla vertailukelpoisia.
Tarkastuksessa todettiin, että yliopiston tai sen tietyn osakokonaisuuden
kustannusrakenteesta riippuen yleiskustannuskertoimet vaihtelevat noin
65 prosentista yli 100 prosenttiin. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että
kun valtion talousarviossa osoitetaan Tekesin tai Suomen Akatemian kustantamaan tutkimukseen tietty euromäärä, kohdistuu tästä keskimäärin lähes
puolet muuhun kuin tutkimuksen välittömiin menoihin. Kokonaiskustannusmalli tuo läpinäkyväksi sen, mihin tutkimusrahoitus tosiasiassa kohdistuu. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisikin varmistua siitä, että eduskunnalla on vuosittain valtion talousarviosta päättäessään käytössään oikeat ja
riittävät tiedot talousarviosta maksettavan tutkimusrahoituksen tosiasiallisesta kohdentumisesta yliopistoissa.
Muun muassa Suomen Akatemian ja Tekesin rahoituksen perustana
olevalla kokonaiskustannusmallilla tarkoitetaan rahoitusmallia, jossa rahoitusta haetaan ja myönnetään toteutettavan hankkeen aiheuttamiin kokonaiskustannuksiin. Kokonaiskustannusmallin lähtökohtana on selvittää
kaikki hankkeesta aiheutuvat kustannukset, jotta hankkeen toteuttajalla ja
rahoittajalla on riittävä kuva hankkeen toteuttamisen edellyttämistä taloudellisista resursseista.
Kokonaiskustannusmallin keskeinen periaate on se, että välittömien kustannusten lisäksi hankkeesta aiheutuvia välillisiä kustannuksia, joita syntyy
esimerkiksi tilojen, laitteiden, tietojärjestelmien sekä muiden tukipalvelujen
ja hallinnon tuottamien yhteisten palvelujen käytöstä, ei kohdisteta suoraan
hankkeelle menoperusteisesti vaan ne kohdistetaan kustannuskertoimilla.
Kustannuskertoimen laskentaan sisällytettävät kustannuserät perustuvat
organisaation tosiasiallisiin yleensä edellisen tilikauden kulukirjauksiin.
Kokonaiskustannusmallin mukaisia kertoimia ovat henkilösivukustannuskerroin (HSK-kerroin) ja yleiskustannuskertoimet (YK-kerroin).
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Opetus- ja kulttuuriministeriön
tulisi varmistua siitä, että
eduskunnalla on käytössään
oikeat ja riittävät tiedot
tutkimusrahoituksen
tosiasiallisesta kohdentumisesta
yliopistoissa

Kustannukset yhteensä 180 000 €

100 000 €

80 000 €

Välittömät
kustannukset

Yleiskustannukset

Kuvio 4: Esimerkki kustannuslajien jakaumasta tapauksessa, jossa hankkeen välittömät
kustannukset ovat 100 000 euroa ja yleiskustannuskerroin on 80 prosenttia

3.5 Henkilösivukulukertoimien erojen
perusteet ja niiden oikeellisuus tulisi
selvittää
Kokonaiskustannusmallissa käytettävät henkilösivukulukertoimet (HSK
-kertoimet) vaikuttavat valtion talousarviosta maksettavan tutkimusrahoituksen kohdentumiseen yliopistoissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että kertoimet on laskettu yhdenmukaisin periaattein eri yliopistoissa. Opetus- ja
kulttuuriministeriön kokonaiskustannusten laskentamenettelyistä antamassa määräyksessä todetaan, että henkilösivukulukertoimen sisältämät
henkilöstökustannukset muodostuvat tehollisen ja muun työajan (poissaolot, lomat, koulutus) palkoista ja välillisistä henkilösivukustannuksista.
Yliopistojen taloushallinnon koodistossa on suosituksia henkilösivukulukertoimeen sisällytettävistä kustannuksista. Tarkastuksessa havaittiin, että
yliopistojen HSK -kertoimet vaihtelivat 46 ja 55 prosentin välillä. Erot kertoimien välillä vaikuttavat melko suurilta, kun huomioidaan se, että kertoimen on tarkoitus kuvata samaa asiaa eli henkilön palkkauksesta työnantajalle aiheutuvia muita kustannuksia.
Tarkastuksen perusteella suositellaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittäisi, miksi kertoimet eroavat varsin paljon toisistaan, ja tarvittaessa yhdenmukaistaisi käytännöt. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa
lausunnossaan, että erot saattavat johtua henkilöstön ikärakenteesta ja sairauspoissaoloista. Ministeriö ilmoitti selvittävänsä erojen syyt yliopistoilta
sekä täsmentävänsä laskentaohjeita.
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3.6 Välillisten kustannusten erilaiset
laskentamenettelyt lisäävät hallinnollista
taakkaa
Tarkastuksessa havaittiin, että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt
yliopistoille erityisavustuksia, joista annettujen rahoituspäätösten ehdoissa ei sovelleta kokonaiskustannusmallia. Ehdoissa oli esimerkiksi saatettu
rajata yleiskustannusprosentti 30:een yliopiston kokonaiskustannusmallin mukaisen määrän sijaan tai enintään 15 prosenttiin avustetun toiminnan kustannuksista.
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan ei ole hallinnollisesti tehokasta
edellyttää rahoituksen saajia noudattamaan useita erilaisia välillisten kustannusten laskenta- ja kohdentamistapoja saman ministeriön tai hallinnonalan
sisällä varsinkaan tilanteessa, jossa ministeriö on edellyttänyt määräyksellään tietyn mallin käyttöönottoa ja kuvauksen laatimista sen toteuttamisesta.
Tehokkaan hallinnon ja valtionavustusten saajien resurssien taloudellisen käytön vuoksi tulisi pyrkiä siihen, että myös koko valtionhallinnossa
edellytettäisiin rahoituksen saajilta mahdollisimman yhtenäisiä välillisten
kustannusten laskentamenettelyitä. Tehokkaalla hallinnolla voidaan myös
osaltaan vähentää paineita kasvattaa yleiskustannuksia, mikä on kokonaiskustannusmallissa myös rahoituksen myöntäjän etu. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi osaltaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotta hallinnonalan menettelyt olisivat mahdollisimman yhtenevät. Opetus- ja kulttuuriministeriö
totesi lausunnossaan, että ministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto pitää erilaisten ehtojen soveltamista päätöksissä yliopistojen kannalta ongelmallisena ja työllistävänä. Ministeriö toteaa kuitenkin myös, että se on
uudistanut ja yhtenäistänyt erityisavustusten ehtoja ja rajoituksia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 27.5.2017 määräyksen
(44/592/2016) kokonaiskustannusten laskentamenettelyistä. Siinä todetaan, että seurantatietojen vertailukelpoisuus edellyttää yhtenäisiä laskentaperusteita, minkä varmistamiseksi ministeriö on määrännyt kokonaiskustannusten laskentaperusteista. Määräystä sovelletaan esimerkiksi Suomen
Akatemian ja Tekesin rahoittamien hankkeiden kustannusten laskentaan.
Yliopistojen kustannuslaskennan kokonaisuus perustuu muutoinkin lähtökohtaisesti määräyksen edellyttämälle mallille, jossa rahoitusta haetaan ja
myönnetään toteutettavan hankkeen aiheuttamiin kokonaiskustannuksiin.
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Ei ole hallinnollisesti tehokasta
edellyttää rahoituksen saajia
noudattamaan useita erilaisia
välillisten kustannusten laskentaja kohdentamistapoja saman
ministeriön tai hallinnonalan sisällä
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4

Toteutuuko yliopistojen
tilivelvollisuus valtionrahoituksen
käytöstä ja käytön perusteista
riittävästi?

Tarkastuksen kolmantena tavoitteena oli antaa tarkastuksen tuloksiin perustuva kannanotto siitä, toteutuuko yliopistojen tilivelvollisuus valtionrahoituksen käytöstä ja sen perusteista opetus- ja kulttuuriministeriölle ja
edelleen eduskunnalle olennaisilta osin riittävästi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön antamassa asetuksessa yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (331/2016) määritellään tiedot, jotka yliopistojen tulee raportoida ministeriölle. Tarkastuksen perusteella yliopistot ovat järjestäneet mainittujen tietojen tuottamisen prosessit olennaisilta
osin asianmukaisesti sekä siten, että prosessien sisäinen valvonta varmistaa
tietojen tuottamisprosessien luotettavuuden. Tarkastuksessa havaittiin kuitenkin eräitä tietoja, joiden tietosisältöön saattaa sisältyä yliopistokohtaisia
tulkintoja tai jotka ovat muutoin sisällöllisesti sellaisia, ettei niiden yhdenmukaisuus aina välttämättä toteudu.
Taloushallinnon koodisto on tarkastuksen perusteella osaltaan yhdenmukaistanut yliopistojen tilinpäätösraportoinnin menettelyitä sekä varmentanut tilinpäätöksiin sisällytettävien tietojen sisältöä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi määritellä taloushallinnon koodistossa nykyistä
yksityiskohtaisemmin se, miten kohdistaa eri tuotto- ja kulueriä eri toimintoihin yliopistojen tilinpäätösten liitetiedoissa esitetyssä toimintokohtaisessa
tuotto- ja kuluerittelyssä, sillä tarkastuksen perusteella koodisto ei nykyisellään riittävästi ohjaa toimintokohtaisten tietojen sisältöä. Tämä lisää riskiä,
että eri yliopistojen tilinpäätöstiedot eivät ole näiltä osin yhdenmukaisia.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö sekä joissakin
tapauksissa myös niiden mahdolliset sulautumiset ja muodostamat konsernirakenteet luovat tarpeen yhdenmukaistaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen talouden seurantaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi siksi
selvittää, voisivatko yliopistot ja ammattikorkeakoulut käyttää samoja tuloslaskelmakaavoja.
Tarkastuksen perusteella todettiin, että tutkinnon suorittamisen jälkeen
ulkomaille töihin muuttaneet rinnastetaan perusrahoituksen rahoitusmallissa työttömiin. Rahoituskriteeri ei siis kohtele tasapuolisesti sellaisia yliopistoja, joista valmistuneet työllistyvät muiden yliopistojen valmistuneita useammin ulkomaille.
Tarkastuksen perusteella todettiin myös, että opetus- ja tutkimushenkilökunnan kokonaismäärän laskentatavan vuoksi yliopistojen alakohtaiseen
rahoitusosuuteen vaikuttavat myös yliopistojen toisistaan poikkeavat tavat
järjestää maksullista koulutustoimintaa. Koska alakohtainen rahoitusosuus
perustuu kunkin alan opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaismäärään,
tulevat rahoitusosuuteen sisällytetyiksi myös sellaiset henkilöt, joiden työpanos on käytetty osittain tai kokonaan liike- tai elinkeinotoimintaan, esimerkiksi maksullisten koulutusten järjestämiseen. Näin käy, jos yliopisto
on järjestänyt koulutuksen omana toimintanaan.

Taloushallinnon koodisto on
yhdenmukaistanut yliopistojen
tilinpäätösraportoinnin
menettelyitä
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Näin ollen, jos alakohtaisen rahoitusosuuden perusteena käytetään opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaismäärä, ei yliopistoja kohdella tasapuolisesti, sillä rahoitusosuuteen vaikuttaa toiminnan organisointimuoto.
Rahoituskriteerinä käytettävä ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilökunnan määrä ei välttämättä perustu todellisiin rahoituskriteerin käyttöhetken kansalaisuustietoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi kehittää
kyseisen laskentakriteerin tietosisältöä sen varmistamiseksi, että kansalaisuusmuutokset tulevat huomioiduiksi ja laskentakriteereinä käytetään mahdollisimman reaaliaikaista kansalaisuustietoa.
Julkaisujen luokittelun kehittämiseksi todetaan tarkastuksen perusteella, että julkaisufoorumitasojen luotettavaan määräytymiseen tulee opetusja kulttuuriministeriön eräiltä osin kiinnittää huomiota.

4.1 Taloushallinnon koodisto on merkittävä
yhtenäisen raportoinnin ohjaaja
Taloushallinnon koodistoa käytetään yliopistojen tilinpäätösraportoinnin
ohjauksessa. Tarkastuksen perusteella koodisto on yhdenmukaistanut tilinpäätösmenettelyitä sekä varmistanut yliopistojen tilinpäätöksiin sisällytettävien tietojen sisältöä.
Yliopistojen kirjanpidon ja tilinpäätösten oikeellisuutta on arvioitu yliopistojen lakisääteisissä tilintarkastuksissa. Tässä tarkastuksessa käytiin läpi taloushallinnon koodiston asemaa, sen ohjausvaikutuksia ja mahdollisia
kehittämistarpeita. Tavoitteena oli selvittää, varmistaako koodisto osaltaan
riittävästi, että yliopistojen tilinpäätösraportointi on keskenään yhdenmukaista ja vertailukelpoista. Yhdenmukaiset ja vertailtukelpoiset tiedot ovat
olennaisia yliopistojen tilivelvollisuuden varmentamisessa ja edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön harjoittamassa yliopistojen talouden ja toiminnan ohjauksessa.
Keskeinen yliopistojen tilivelvollisuutta koskeva tarkastuskohde koski
myös yliopistolain 49 §:ssä säädettyjä valtion rahoituksen määräytymisperusteita. Kyseisessä pykälässä todetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö
myöntää yliopistoille perusrahoitusta laskennallisin perustein ottamalla huomioon toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden sekä muiden
koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella. Yliopistoja koskevan valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 6 §:ssä säädetään, että koulutuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu esimerkiksi suoritettuihin tutkintoihin ja opintopisteisiin ja että tutkimuksen perusteella
määräytyvä rahoitusosuus perustuu esimerkiksi julkaisuihin ja suoritettuihin tohtorintutkintoihin.
Yliopistolain 49 §:n mukaan laskennallisin perustein myönnettävän rahoituksen perusteena olevista laskentakriteereistä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Ministeriön asetuksessa (331/2016) yliopistojen perusrahoituksen määrä perustuu yliopistojen ilmoittamiin kriteerien
mukaisiin, esimerkiksi tutkintojen ja julkaisujen määriä koskeviin tietoihin.
Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että edellä mainittujen tietojen tuottaminen yliopistoissa perustuu luotettaviin prosesseihin. Lisäksi tavoitteena oli varmistaa, että prosessien sisäinen valvonta on järjestetty
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y liopistoissa siten, että se osaltaan varmistaa tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden ja sen, että tiedot on tuotettu yhdenmukaisella tavalla eri yliopistoissa. Tietojen sisällöstä tehtävät yhdenmukaiset tulkinnat ovat edellytys sille,
että yliopistojen rahoitusmalli kohtelee yliopistoja tasapuolisesti. Tarkastuksen tavoitteena oli myös selvittää sitä, onko opetus- ja kulttuuriministeriö valvonut toimitettujen tietojen sisältöä ja niiden tuottamisen prosesseja.
Yliopistojen valtionrahoituksen lähtökohta on, että yliopistot vastaavat
toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Ministeriön valvonta toteutuu lähinnä siten, että se määrittelee tiedonkeruun sisällöt ja aikataulut. Keskeisenä rakenteena tässä prosessissa on opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja, joka sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka yliopistojen
tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön valtakunnallisessa tiedonkeruussa. Tiedonkeruukäsikirjaa voi tarkastushavaintojen perusteella pitää lähtökohtaisesti toimivana tapana valvoa ja varmistaa tuotettavien tietojen määrämuotoisuutta ja sisältöä.
Tietojen toimittamistapa yliopistoissa vaihtelee. Esimerkiksi opintopisteiden rekisteröintiä varten yliopistojen käytössä on lukuisia eri järjestelmiä, joista on liittymät valtakunnalliseen tiedonkeruujärjestelmään. Tarkastuksessa todettiin, että opintopisteiden rekisteröinti ei tulevaisuudessakaan
todennäköisesti perustu yhteen, kaikkien yliopistojen käyttämään järjestelmään. Saatujen tietojen mukaan osa yliopistoista siirtynee Peppi-järjestelmään ja osa Sisu-järjestelmään. Esimerkiksi opiskelijoiden useissa yliopistoissa suorittamien opintopisteiden hallinnoinnista tekisi taloudellisempaa
ja opintosuoritustietojen siirrosta yliopistojen välillä luotettavampaa se,
että käytössä olisi yksi, kaikki yliopistot kattava järjestelmä.
Yliopistolain (558/2009) 51 §:n mukaan yliopiston tulee toimittaa opetusja kulttuuriministeriölle sen määräämät tiedot koulutuksen ja tutkimuksen
arvioinnista, kehittämisestä, tilastoinnista ja muut seurannan ja ohjauksen
edellyttämät tiedot ministeriön päättämällä tavalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistokohtaisissa valtionrahoituspäätöksissä todetaan,
että myönnettyyn rahoitukseen sovelletaan yliopistolakia ja että rahoituksen
käytöstä on raportoitava yliopistojen taloushallinnon koodiston mukaisesti.
Yliopistolain 61 §:n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Näin ollen kirjanpitolaki ja -asetus toimivat kirjanpidon ja tilinpäätöksen menettelyjen lainsäädännöllisenä lähtökohtana. Taloushallinnon koodistolla täsmennetään ja yhtenäistetään kirjanpidon sekä
tilinpäätösraportoinnin käytänteitä. Koodisto on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisenä yhteistyönä, ja sitä on sovellettu
vuoden 2010 tilinpäätöksen laadinnasta lukien. Voimassa oleva koodisto
(OKM/1/500/2013)11 on päivätty 5.6.2013.

Ministeriölle raportoitavien
tietojen tuottamistapa
vaihtelee yliopistoissa

4.2 Toimintokohtaisiin tuottoihin ja kuluihin
saattaa sisältyä epäyhdenmukaisia
tulkintoja
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirjassa todetaan, että julkisoikeudelliset yliopistot ja yliopistosäätiöt laativat kirjanpitoasetuksen
(1339/1997) mukaisesti toimintokohtaisen erittelyn varsinaisen toiminnan
tuotoista ja kuluista. Yliopistojen varsinaisella toiminnalla tarkoitetaan
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 äsikirjan mukaan yliopistolain (558/2009) 2 §:n mukaisten tehtävien tok
teuttamista kuten tutkimusta ja opetusta. Toimintokohtainen erittely esitetään tuloslaskelman liitetietona osana tilinpäätöstä. Velvollisuus laatia kyseinen erittely mainitaan myös taloushallinnon koodistossa.
Tarkastuksen perusteella todettiin, että koodistossa olisi tarpeen määritellä nykyistä yksityiskohtaisemmin, mitä tuotto- ja kulueriä tulee sisällyttää
kuhunkin toimintoon. Koodisto ei nykyisellään riittävästi ohjaa toimintokohtaisten tietojen sisältöä, mikä lisää riskiä, että kyseiset tilinpäätöstiedot
eivät sisällä yhdenmukaisesti luokiteltuja tietoja kaikissa yliopistoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi joko kehittää yliopistojen tilinpäätöksissä
raportoitavien varsinaisen toiminnan toimintokohtaisten tuottojen ja kulujen vertailukelpoisuutta tai koodistoa tarkentamalla varmistua siitä, että
vertailukelpoisuuden edellytykset paranevat. Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi lausunnossaan, että koodiston kehittämistyössä tullaan ohjeistamaan toimintokohtaisen laskelman määrittelyjä.

Taloushallinnon koodistoa tulisi
tarkentaa toimintokohtaisten
tuottojen ja kulujen esittämisessä

4.3 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
tuloslaskelmakaavoissa on eroja
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö sekä joissakin tapauksissa myös niiden mahdolliset sulautumiset ja muodostamat konsernirakenteet luovat tarpeen yhdenmukaistaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen talouden seurantaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi siksi
selvittää, voisivatko yliopistot ja ammattikorkeakoulut käyttää samoja tuloslaskelmakaavoja. Tämä parantaisi myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tilinpäätöstietojen vertailtavuutta. Lausunnossaan ministeriö totesi, että koodiston kehittämistyön tavoitteena on kaikille korkeakouluille
yhteiset tuloslaskelma- ja tasekaavat.
Taloushallinnon koodistossa todetaan, että yliopistot käyttävät tuloslaskelmakaavana kirjanpitoasetuksen12 1. luvun 3 §:ssä esitettyä aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelman kaavaa (ns. järjestökaavaa). Tarkastuksessa
todettiin, että ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan ammattikorkeakoulut toimivat osakeyhtiömuotoisina oikeushenkilöinä. Ammattikorkeakouluja koskevassa taloushallinnon koodistossa todetaan, että ammattikorkeakoulut käyttävät tuloslaskelmakaavana kirjanpitoasetuksen 1. luvun
1 §:ssä esitettyä kululajikohtaista tuloslaskelman kaavaa (ns. liikekaava).
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 25.1.2018 tehnyt päätöksen
(OKM/3/040/2018)13 asettaa tukiryhmä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen taloushallinnon koodistojen yhdistämishankkeelle. Opetus- ja
kulttuuriministeriön olisi luontevaa käsitellä tuloslaskelmakaavojen yhdenmukaistamisen mahdollisuuksia tässä yhteydessä.

4.4 Perusrahoituksen työllisten määrää
koskevaa laskentakriteeriä tulisi kehittää
Yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (331/2016) 1 §:ssä säädetään koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteereistä. Kyseisen 1 §:n 8. kohdassa k
 riteeriksi
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todetaan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa kalenterivuosittain, vuosi tutkinnon suorittamisen
jälkeen. Tarkastuksessa havaittiin, että tutkinnon suorittamisen jälkeen ulkomaille töihin muuttaneet rinnastetaan kyseisen laskentakriteerin mukaan työttömiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoille 20.12.2017 toimittamassa
kirjeessä (OKM/40/210/2017), joka koskee korkeakoulujen ohjausta ja raportointiaikatauluja vuonna 2018, viitataan valtioneuvoston tutkimus- ja
innovaationeuvoston visio- ja tiekarttaan, joka on pohjana rahoitusmallille. Tiekartan mukaan tavoitteena on, että suomalaiset TKI (tutkimus, kehitys, innovaatio) -työntekijät työskentelevät osan urastaan ulkomailla. Koska
ulkomaille työllistyminen rinnastetaan yliopistojen rahoitusmallissa työttömään, on kannustinvaikutus ristiriidassa tämän valtioneuvoston tavoitteen kanssa.
Mahdollisuudet muuttaa töihin ulkomaille ovat koulutusalasidonnaisia.
Näin ollen edellä mainittu rahoituskriteeri ei kohtele tasapuolisesti sellaisia
yliopistoja, joista opiskelijat tutkinnon suoritettuaan työllistyvät muiden yliopistojen valmistuneita useammin ulkomailla. Työllistymistä tulisi arvottaa
samoilla perusteilla kaikissa yliopistoissa riippumatta työnantajasta. Edellä
mainittu rahoituksen kriteeri ei myöskään ole looginen tavoitteiden asettamisen näkökulmasta. Rahoitusmallin tarkoitus on lähtökohtaisesti kannustaa ja ohjata koulutusta siten, että valmistuneet opiskelijat työllistyisivät.
Ministeriön tulisi selvittää mahdollisuudet kehittää kyseistä laskentakriteeriä sellaiseksi, että työllistymistä arvotettaisiin nykyistä yhdenvertaisemmin. Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa ministeriö
totesi, että vuonna 2018 toimiva korkeakoulujen rahoitusta ja ohjausta pohtiva työryhmä harkitsee työllistyneiden indikaattorin korvaamista tai täydentämistä työllistymisen laatua kuvaavalla indikaattorilla, joka perustuu
kyselynä yliopistoista valmistuneille toteutettavaan uraseurantatutkimukseen. Edelleen ministeriö totesi, että tässä kyselyssä on mahdollista tavoittaa myös ulkomaille muuttaneita.

4.5 Alakohtaisen rahoitusosuuden
laskentakriteereitä tulisi kehittää
Tarkastuksen perusteella todettiin myös, että opetus- ja tutkimushenkilökunnan kokonaismäärän laskentatavan vuoksi yliopistojen alakohtaiseen
rahoitusosuuteen vaikuttavat myös yliopistojen toisistaan poikkeavat tavat
järjestää maksullista koulutustoimintaa. Koska alakohtainen rahoitusosuus
perustuu kunkin alan opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaismäärään,
tulevat rahoitusosuuteen sisällytetyiksi myös sellaiset henkilöt, joiden työpanos on käytetty osittain tai kokonaan liike- tai elinkeinotoimintaan. Kun
alakohtaisen rahoitusosuuden perusteena käytetään opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaismäärää, ei yliopistoja kohdella tasapuolisesti, sillä rahoitusosuuteen vaikuttaa tällöin toiminnan organisoinnin muoto. Opetus- ja
kulttuuriministeriön tulisi selvittää mahdollisuudet muuttaa kyseistä rahoituskriteeriä tältä osin. Alakohtaiset rahoitusosuudet vuotta 2017 koskevissa
ministeriön perusrahoituksen yliopistokohtaisissa myöntöpäätöksissä olivat yhteensä noin 142 miljoonaa euroa. Lausunnossaan ministeriö totesi,
että vuonna 2018 toimiva korkeakoulujen rahoitusta ja ohjausta uudistava
työryhmä harkitsee myös alakohtaisen rahoituksen kohdistamiskriteerejä.
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Alakohtaisen rahoitusosuuden laskentakriteereistä säädetään opetusja kulttuuriministeriön asetuksen 3 §:ssä. Siinä viitataan yliopistoista annettuun valtioneuvoston asetukseen (770/2009), joka sisältää perusteet
myöntää alakohtainen rahoitusosuus. Perusteet koskevat koulutusvastuita
tietyillä aloilla. Lisäksi todetaan, että rahoitusosuus perustuu kunkin alan
opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaismäärään.
Koska alakohtainen rahoitus perustuu kunkin alan opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaismäärään, saattavat rahoitusosuuteen tulla sisällytetyiksi myös sellaiset henkilöt, joiden työpanos on käytetty osittain tai kokonaan
liike- ja elinkeinotoimintaan, esimerkiksi maksullisten koulutusten järjestämiseen. Näin käy, jos yliopisto on järjestänyt koulutuksen omana toimintanaan. Elinkeinotoiminnassa työskentelevää henkilöstöä ei sisällytetä rahoitusosuuden suuruuteen vaikuttavaan kokonaismäärään, jos yliopisto on
organisoinut liike- tai elinkeinotoiminnan omaksi oikeushenkilökseen emoyliopiston ulkopuolelle, esimerkiksi perustanut osakeyhtiön hoitamaan maksullista koulutustoimintaa. Tällöin liike- ja elinkeinotoiminnan henkilöstö ei
ole palvelussuhteessa emoyliopistoon vaan ulkopuoliseen oikeushenkilöön.
Yliopistot ovat saattaneet järjestää maksullisen koulutustoimintansa myös
siten, että ainakin osa kuluista on toteutettu välittömien palkkakustannusten sijaan palveluiden ostoina, mikä vähentää tarvetta omalle henkilöstölle ja siten vaikuttaa opetus- ja tutkimushenkilökunnan kokonaismäärään.

4.6 Ulkomaalaisen opetus- ja
tutkimushenkilökunnan määrää
kuvaavan tiedon ajantasaisuus tulisi
varmistaa
Yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (331/2016). Asetuksen 2 §:ssä säädetään, että
tutkimuksen rahoitusosuuden yksi laskentakriteeri on ulkomaisen opetusja tutkimushenkilöstön määrä, ja 1 §:ssä, että koulutuksen rahoitusosuuden
yksi laskentakriteeri on ulkomaisten opiskelijoiden yliopistossa kalenterivuonna suorittamien korkeakoulututkintojen määrä.
Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan ministeriö varmistaa ulkomaalaisten opiskelijoiden kansalaisuustiedot sen jälkeen, kun nämä ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Näin eliminoidaan kaksoiskansalaisten määrä lopullisista rahoitusosuuden perusteena olevista tiedoista, ja
lopullinen rahoitusosuus määräytyy tutkinnon suorittamisen jälkeisen todellisen kansalaisuustiedon perusteella.
Tarkastuksen perusteella todettiin, ettei ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilökunnan määrää tarkisteta vastaavalla tavalla. Sen vuoksi rahoituskriteerinä käytettävä ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilökunnan määrä ei välttämättä perustu todellisiin rahoituskriteerin käyttöhetken
kansalaisuustietoihin. Ministeriön tulisi kehittää kyseisen laskentakriteerin
tietosisältöä sen varmistamiseksi, että kansalaisuusmuutokset tulevat huomioiduiksi ja että laskentakriteereinä käytetään mahdollisimman reaaliaikaista kansalaisuustietoa.
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4.7 Julkaisufoorumitasojen luotettavaan
määräytymiseen tulee kiinnittää
huomiota
Yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (331/2016). Asetuksen 2 §:n ja liitteen mukaan
tutkimuksen rahoitusosuus perustuu julkaisujen lukumäärään tiedonkeruuluokittain, siten että tiettyjä julkaisutiedonkeruun luokkia painotetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumin ( jufo) tasoluokituksen
mukaisesti. Rahoitusmalli sisältää siis julkaisujen rahoitukseen vaikuttavina tekijöinä tiedot julkaisun tyypistä ja julkaisukanavan arvioidusta tasosta.
Tarkastuksen perusteella julkaisuja koskevan rahoitusmallin toimivuudessa ei ole olennaisia puutteita. Tarkastuksessa havaittiin kuitenkin muutamia yksittäistapauksia, joissa samassa julkaisusarjassa ilmestyneet artikkelit olivat saaneet eri julkaisufoorumitason, jolloin yliopistot saivat kyseisistä
julkaisuista rahoitusmallin mukaisesti eri määrän perusrahoitusta ministeriöltä. Havaituissa tapauksissa VIRTA -julkaisutietopalvelu ei tunnistanut
julkaisukanavia. VIRTA-julkaisutietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön palvelu, joka kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista
yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista. Tarkastuksessa saatujen tietojen mukaan julkaisujen tunnistamisongelma liittyy erityisesti konferenssijulkaisuihin. Kun tarkastuksessa
havaitut julkaisujen tunnistusongelmat tuotiin esiin, Tieteellisten seurain
valtuuskunta ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, joka VIRTA-järjestelmää operoi, ryhtyivät toimenpiteisiin konferenssijulkaisujen yhdenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi VIRTA-tiedonsiirrossa ja julkaisujen tasoluokitusprosessissa. Tarkastuksen käsityksen mukaan näillä korjaavilla
toimilla, jotka sisälsivät uusien kenttien tunnistamisia, tulisi kyetä välttämään nyt havaitut julkaisujen tunnistusongelmat.
Julkaisujen lopullinen julkaisufoorumitaso määräytyy VIRTA -tiedonsiirtoprosessin tuloksena niiden tunnistamistoimenpiteiden tuloksena, mitä Virtaan on tallennettu. Yliopistot voivat kuitenkin hakea julkaisuilleen
myös itse julkaisufoorumin tasoluokituksen ja syöttää ne järjestelmään.
Monet yliopistot toimivatkin näin, jolloin ne pystyvät omiin tarkoituksiinsa seuraamaan yliopistoon affilioituja julkaisuja eli julkaisuja, jotka on tehty kyseisessä organisaatiossa. Tarkastuksessa käytiin läpi joitakin tapauksia,
joissa yliopisto on antanut julkaisuille tasoluokituksen, joka poikkesi V
 IRTA
-tietopalvelun antamasta lopullisesta luokituksesta. Tämän otoksen perusteella voitiin havaita kohonnut riski sille, että VIRTA-palvelun antama Jufo-luokitus saattaa olla virheellinen.
Tarkastuksen perusteella pidetäänkin tarpeellisena sitä, että CSC Tieteen tietotekniikan keskus ja Tieteellisten seurain valtuuskunta käyvät
systemaattisesti läpi ne tapaukset, joissa yliopisto on antanut julkaisuille
eri tasoluokituksen kuin mitä lopulliseksi luokitukseksi on Virran kautta
muodostunut. Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi antamassaan lausunnossa, että VIRTA-julkaisutiedonkeruun prosesseja kehitetään jatkuvasti.
Lisäksi ministeriö totesi, että jatkossa tarkistuksissa huomioidaan tarkemmin tapaukset, joissa yliopisto on antanut julkaisuille eri tasoluokituksen
kuin tiedonkeruuprosessissa.

Julkaisuja koskevan
rahoitusmallin toimivuudessa
ei ole olennaisia puutteita
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite
Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuuteen perustuva
kannanotto siitä, onko yliopistojen taloudellisesta asemasta annettu vertailukelpoiset tiedot. Lisäksi tavoitteena oli antaa vastaava kannanotto siitä, onko valtionrahoituksen käytön järjestelyt toteutettu yliopistoissa läpinäkyvästi siten, että eri rahoituslähteiden mukainen käytön määrä ja käytön
kohteet on kohtuudella todennettavissa ja erotettavissa toisistaan ja onko
valtionrahoituksen käyttöehtoja noudatettu.
Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuuteen perustuva kannanotto siitä, että toteutuuko yliopistojen tilivelvollisuus opetus- ja
kulttuuriministeriölle ja edelleen eduskunnalle valtionrahoituksen käytöstä ja käytön perusteista olennaisilta osin riittävästi.

Tarkastuksen kohde
Tarkastus kohdistui opetus- ja kulttuuriministeriöön, yliopistolain tarkoittamiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiviin yliopistoihin, Suomen Akatemiaan sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesiin.
Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Suomen Akatemialta ja Innovaatiorahoituskeskus Business
Finlandilta (entinen Tekes). Lausunnot on otettu huomioon kertomuksen
laadinnassa, ja ne ovat kokonaisuutena Valtiontalouden tarkastusviraston
verkkosivuilla osoitteessa www.vtv.fi/julkaisut.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät
Tarkastuksen pääkysymyksiä oli kolme. Ensimmäinen pääkysymys koski s itä,
onko yliopistojen taloudellisesta asemasta annettu vertailukelpoiset tiedot.
Toinen pääkysymys koski sitä, onko valtionrahoituksen käytön järjestelyt
toteutettu yliopistoissa läpinäkyvästi siten, että eri rahoituslähteiden mukainen käytön määrä ja käytön kohteet on kohtuudella todennettavissa ja
erotettavissa toisistaan ja onko valtionrahoituksen käyttöehtoja noudatettu.
Tarkastuksen kolmas pääkysymys koski sen selvittämistä, toteutuuko
yliopistojen tilivelvollisuus opetus- ja kulttuuriministeriölle ja edelleen
eduskunnalle valtionrahoituksen käytöstä ja käytön perusteista olennaisilta osin riittävästi.
Tarkastuksen aineistoina käytettiin yliopistojen tilinpäätöksiä, valtionrahoitusprosesseja kuvaavia ja todentavia dokumentteja, opetushallinnon
tilastopalvelu Vipusen tietoja sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen ohjauksessa käyttämiä dokumentteja. Kirjallisten dokumenttien ohella ja niiden tueksi keskusteltiin tarkastuksen kohteena olleiden organisaatioiden vastuuhenkilöiden kanssa.
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

1.

Kriteerit:
–– Millainen yliopistojen taloudellinen asema on
vuoden 2016 tilinpäätösten perusteella?
–– Miten yliopistojen taloudellinen asema on viime
vuosina kehittynyt?
–– Miten konsernikokonaisuus on huomioitu yliopistojen taloudellisen aseman määrittelyssä?
–– Millainen yliopistojen taloudellinen asema on
suhteessa valtioneuvoston vuoden 2010 yliopistouudistuksen yhteydessä asettamiin tavoitteisiin?
–– Miten opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä ja vahvistama taloushallinnon koodisto ohjaa
yliopistojen taloudellisesta asemasta annettavien tietojen sisältöä?

Onko yliopistojen taloudellisesta asemasta annettu vertailukelpoiset tiedot?

Aineistot:
–– Yliopistojen tilinpäätökset
–– Opetushallinnon tilastopalvelun tiedot
–– Kirjanpitolainsäädäntö ja kirjanpidon kansainväliset standardit
–– Yliopistojen taloushallintoa ohjaavat ministeriön dokumentit
Analyysimenetelmät:
–– Dokumentaatioanalyysi sekä haastattelut ja keskustelut
2.
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Onko valtionrahoituksen käytön järjestelyt toteutettu yliopistoissa läpinäkyvästi siten, että eri rahoituslähteiden mukainen käytön määrä ja käytön
kohteet on kohtuudella todennettavissa ja erotettavissa toisistaan ja onko valtionrahoituksen käyttöehtoja noudatettu?

Kriteerit:
–– Mitkä ovat yliopistolain (558/2009) tarkoittaman yliopistojen perusrahoituksen sekä valtionavustuslain (688/2001) mukaan myönnettävien
Suomen Akatemian rahoituksen ja Tekesin rahoituksen osuudet yliopistojen kokonaisrahoituksesta?
–– Mitkä ovat valtionavustuslain (688/2001) mukaan myönnettävien Suomen Akatemian rahoituksen ja Tekesin rahoituksen myöntämisen keskeisimmät kriteerit?
–– Onko opetus- ja kulttuuriministeriö asettanut
rahoitusta myöntäessään rahoituksen käyttämiselle yliopistolain 49 §:n tarkoittamia ehtoja tai
rajoituksia?

Liite

––
––

––
––

Miten valtionrahoituksen käyttökohteet voidaan
todentaa ottaen huomioon eri rahoituslähteet?
Onko yliopistojen laskentatoimen järjestelyt toteutettu siten, että menettelyillä voidaan olennaisilta osin pitää eri rahoituslähteiden varojen
käyttö erillään?
Onko hankerahoituksella rahoitettu sellaisia
eriä, mitkä on jo rahoitettu?
Miten opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä ja vahvistama taloushallinnon koodisto ohjaa
yliopistojen valtionrahoituksen käyttöä ja käytöstä saatavien tietojen sisältöä?

Aineistot:
–– Valtion talousarviotiedot
–– Yliopistojen valtiorahoitusta koskevat keskeisimpien rahoittajien päätökset ja rahoituksen
myöntämisen ehdot
–– Rahoitusprosesseja ja rahoituksen käyttöä todentavat dokumentit
–– Yliopistojen laskentatoimen järjestelyä todentavat dokumentit
–– Yliopistojen taloushallintoa ohjaavat ministeriön dokumentit
Analyysimenetelmät:
–– Dokumentaatioanalyysi sekä haastattelut ja keskustelut
3.

Toteutuuko yliopistojen tilivelvollisuus opetusja kulttuuriministeriölle ja edelleen eduskunnalle
valtionrahoituksen käytöstä ja käytön perusteista
olennaisilta osin riittävästi?

Kriteerit:
–– Ovatko yliopistot toimittaneet yliopistolain
51 §:n edellyttämällä tavalla opetus- ja kulttuuriministeriölle olennaisilta osin sen määräämät
seurannan ja ohjauksen edellyttämät tiedot?
–– Onko yliopistojen raportointi opetus- ja kulttuuriministeriölle perusrahoituksen käytöstä toteutettu siten, että ministeriö saa oikeaa ja riittävää
tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen
(331/2016) mukaisten yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteerien toteutumisesta?
–– Onko opetus- ja kulttuuriministeriö valvonut
riittävällä tavalla ja riittävin kontrollein edellä
mainittujen toimitettujen tietojen sisältöä ja niiden tuottamisen prosessia suhteessa siihen, mitkä on ilmoitettu olevan rahoituksen myönnön
perusteena olleet kriteerit tai muut ehdot?
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––

Ovatko laskentakriteerit, joista säädetään
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella
(331/2016) ja jotka ovat yliopistolain mukaisesti laskennallisin perustein myönnettävän rahoituksen perusteena, selkeitä ja yksiselitteisiä?

Aineistot:
–– Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus ja muu
dokumentaatio, jolla tiedonkeruu yliopistoilta
toteutetaan ja jolla ministeriö valvoo kerättävien
tietojen sisältöä
–– Yliopistokohtaisten ministeriön edellyttämien
olennaisimpien tietojen tiedonkeruiden toteutustavat ja menettelyt sekä niitä koskevat todentavat dokumentit
Analyysimenetelmät:
–– Dokumentaatioanalyysi sekä haastattelut ja keskustelut
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Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus toteutettiin syyskuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana.
Tarkastuskäynnit opetus- ja kulttuuriministeriöön, yliopistoihin, Suomen
Akatemiaan ja Tekesiin toteutettiin seuraavina ajankohtina:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

opetus- ja kulttuuriministeriö 18.9. ja 29.9.2017
Tekes 29.9.2017
Suomen Akatemia 2.10.2017
Aalto-yliopisto 11.–13.10.2017
Taideyliopisto 17.–18.10.2017 ja 27.10.2017
Svenska Handelshögskolan 24.–25.10.2017
Tampereen yliopisto 1.–3.11.2017
Jyväskylän yliopisto 6.–8.11.2017
Turun yliopisto 13.–15.11.2017
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 20.–22.11.2017
Tampereen teknillinen ylipisto 27.–29.11.2017
Helsingin yliopisto 30.11.–1.12.2017 ja 12.1.2018
Oulun yliopisto 11.–13.12.2017
Åbo Akademi 18.–20.12.2017
Itä-Suomen yliopisto 8.–10.1.2018
Lapin yliopisto 15.–17.1.2018
Vaasan yliopisto 29.–31.1.2018

Lisäksi haastateltiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan edustajia (7.2.2018)
ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen edustajia (14.2.2018 ja 19.2.2018)

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen tekivät johtava tilintarkastaja, JHTT Harri Myllyoja, johtava
tilintarkastaja Petri Nurmi ja johtava tilintarkastaja Antti Hieta. Tarkastusta ohjasi ja valvoi tilintarkastuspäällikkö, JHT Jaakko Eskola.
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